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مق ّدمة
ُ

رسطان الربوستات هو األكرث انتشارا بني الرجال يف إرسائيل .وهو
منترش بشكل أسايس لدى الرجال البالغني.
وفق معطيات وزارة الصحة ،ليست هناك توصيات إلجراء فحوص
مسح لرسطان الربوستات ألنه مل يُثبت بعد أن هذا الفحص ناجعا
وقادرا عىل خفض نسب الوفاة من رسطان الربوستات.
وفق منظامت الصحة املختلفة ،منها الخدمات الوقائية لفريق
العمل يف الواليات املتحدة ( ،)USPSTتشري التوصيات للرجال
املع ّرضني لخطر عال (الذين لديهم تاريخ عائيل بعد أن أصيب
برسطان الربوستات الوالد ،األخ أو االبن) حتى سن سبعني عاما،
إىل أهمية التفكري مع طبيب العائلة يف اإليجابيات والسلبيات عند
إنجاز فحوص لتشخيص رسطان الربوستات.
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غ َّدة الربوستات؟
ما هي ُ

الربوستات هي ُغ َّدة تناسلية ذكرية ثانوية .يشبه شكلها مثرة
الكستناء .وهي تقع يف أسفل املثانة ،عند قاعدة القضيب ،وقبل
املستقيم .مير اإلحليل عرب فتحة ضيقة يف ُغ َّدة الربوستات ،ومير
البول عرب اإلحليل من املثانة البولية إىل طرف العضو الذكري.
تُنتج ُغ َّدة الربوستات معظم السائل املنوي.

««««« ُغ َّدة الربوستات

ما هو الورم الحميد يف ُغ َّدة الربوستات؟

تضخم ُغ َّدة الربوستات الحميد (غري الرسطاين)
( )BPH - Benign Prostatic Hyperplasiaهو ظاهرة منترشة
وتحدث لدى أكرث من نصف الرجال الذين تتعدى أعامرهم
خمسني عاما .يحدث هذا التضخم بسبب تغيريات هورمونية يف
ُغ َّدة الربوستات وبالتايل تُسبب هذه التغيريات ضغطا عىل اإلحليل
الذي مير عرب الربوستات ،لهذا قد تحدث مشاكل يف التب ّول.
يحدث الورم أحيانا يف الربوستات بسبب التهاب تكون عالماته
شبيهة بعالمات تضخم الربوستات الحميد ،ولكنه يظهر لدى
الرجال األصغر سنا.
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ما هو الورم الخبيث (الرسطان)
غ َّدة الربوستات؟
يف ُ

يحدث الورم الخبيث عندما تتغري طبيعة منو جزء من خاليا
الربوستات ،وتنتج خاليا رسطانية .ما زالت األسباب املبارشة لرسطان
الربوستات غري معروفة ،ولكن غالبا ميكن القول إنه يف هذه الحالة
تترضر املنظومة الداخلية املسؤولة عن مراقبة وترية منو الخاليا
بشكل منتظم .تكون وترية انقسام الخاليا الرسطانية يف رسطان
الربوستات لدى معظم املرىض بطيئة وهذا خالفا ألمراض الرسطان
يف األعضاء األخرى .من هنا ،رغم انتشار رسطان الربوستات العايل
نسبيا لدى الرجال البالغني يف العمر ،ليست هناك عالمات رسيرية
واضحة وفورية لهذا املرض ،وال تظهر أية أعراض رسيرية يف أحيان
كثرية .لهذا ال يشعر املريض باملرض.
إن انتشار كال الحالتني وهام تضخم الربوستات الحميد ورسطان
الربوستات الخبيث ،يزداد مع التق ّدم يف العمر .يف أحيان بعيدة،
ميكن تشخيص هاتني الحالتني قبل سن خمسني عاما .تكون عالمات
املرض وأعراضه شبيهة يف كال الحالتني ،وال ميكن التمييز بينهام دون
إجراء فحوص طبية.
يُصاب واحد من بني تسعة مرىض يعانون من مشاكل يف التب ّول
بسبب تضخم الربوستات برسطان الربوستات.
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يكن تقليل خطر اإلصابة
هل ُ
برسطان الربوستات؟

تشري األبحاث إىل أن تبني منط حياة صحي يساعد عىل تقليل خطر
اإلصابة بأنواع الرسطان املختلفة ،ومنها رسطان الربوستات .نصائح
للحفاظ عىل منط حياة سليم:
• تناول تغذية متوازنة :يوىص باستهالك كمية كبرية من الخرضاوات
والفواكه واألطعمة الغنية باأللياف؛ تج ّنب تناول األطعمة الغنية
بالسعرات الحرارية (الغنية بالسكر والدهنيات)؛ تقليل تناول
األطعمة املص ّنعة ،املدخّنة ،املقلية ،املالحة ،وامل ُخللة؛ تقليل تناول
اللحم األحمر؛ وتفضيل تناول املاء وليس املرشوبات املحالة.
• استهالك البندورة بكمية عالية :هناك شهادات عىل أن استهالك
البندورة الطازجة أو املطبوخة بكمية عالية أو منتجات البندورة
قد يساعد عىل تقليل خطر اإلصابة برسطان الربوستات.

مؤش كتلة الجسم
• الحفاظ عىل وزنٍ سليم :يوىص بالحفاظ عىل ِّ
( ) BMIبني  18.5و .24.9
• مامرسة النشاط الجسامين :يُوىص بإنجاز نشاط جسامين رسيع
يزيد من رسعة نبضات القلب لنحو  30دقيقة يوميا عىل األقل،
مثل :امليش الرسيع ،الركض ،ركوب الدراجة الهوائية ،السباحة،
وغريها.
• االمتناع عن التدخني :قد يُقلل االمتناع عن التدخني بشكل خاص
وعن تدخني ُمنتجات التبغ بشكل عام مبا يف ذلك الرنجيلة من
خطر اإلصابة باملرض .يُوىص أيضا باالمتناع عن التع ّرض للتدخني
السلبي والتدخني من قبل "طرف ثالث" (التع ّرض لجزيئات سامة
و ُمرسطنة تلتصق باملالبس ،الشعر ،السجاد ،واملناطق املختلفة).
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ما هي األعراض التي تتطلب فحصا طب َّيا؟

العالمة األكرث انتشارا هي صعوبة يف التب ّول.
قد تظهر عالمة أو أكرث من العالمات التالية:
• صعوبة يف بدء التب ّول.
• اندفاع البول ببطء.
• إطالة مدة التب ّول ،أو توقف التب ّول ومن ثم بدء التب ّول من
جديد بشكل متقطع.
• خروج قطرات بول بعد إنهاء التب ّول.
• الشعور بالحاجة إىل التب ّول يف أحيان قريبة خالل اليوم ،رغم أن
الكمية اإلجاملية تكون قليلة.
• الحاجة إىل التب ّول ليال ،رغم أن هذه الظاهرة مل تكن يف املايض.
• حاجة طارئة إىل التب ّول يف كل لحظة ،وعدم القدرة عىل متالك
النفس تقريبا.
• الشعور وكأن التب ّول مل ينت ِه ،رغم أنه ال يخرج املزيد من البول.
• أمل أو حرقة أثناء التب ّول.
• دم يف البول.
• دم يف السائل املنوي.
• انخفاض األداء الجنيس.
إذا ظهرت عالمات شبيهة مبا ذُكر أعاله ،يُحظر عليكم اعتبارها
ظاهرة عادية من مرحلة التق ّدم يف العمر بل عليكم التوجه إىل
الطبيب ،ويُستحسن التوجه إىل اختصايص طب املسالك البولية
الستيضاح املشكلة .غالبا ،ال يجري الحديث عن رسطان ،ولكن
التشخيص الصحيح يف الوقت الصحيح يتيح تقديم عالج مالئم.

ما هي وسائل تشخيص
رسطان الربوستات؟

هناك عدة وسائل تشخيصية تحت خدمة األطباء:
فحص املستقيم :يُدخل الطبيب إىل املستقيم إصبعه امل ُغطى
بقفازات مطاطية ويحاول تحسس حجم ُغ َّدة الربوستات وصالبتها.
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فحص  :)Prostate Specific Antigen) PSAفحص دم لفحص مستوى
 PSAوهو بروتني تنتجه الربوستات .إذا كانت مستوياته مرتفعة يف
الدم ،قد يدل هذا عىل وجود رسطان الربوستات ،ولكن عىل الطبيب
إنجاز فحوص إضافية للتأكد من التشخيص .ال ميكن االعتامد عىل هذا
الفحص فقط ملعرفة إذا كان املريض يعاين من رسطان الربوستات ألن
قيّم الفحص قد تكون عالية بسبب رسطان حميد أو تكون منخفضة
عندما يعاين املريض من رسطان الربوستات أيضا (انظر التفصيل الحقا).
فحص  :PCA3هذا الفحص ُمع ّد للرجال الذين هناك شك رسيري
لديهم أو خطر لإلصابة برسطان الربوستات .يُجرى الفحص من خالل
فحص بول يُجمع بعد تدليك الربوستات ،ويتم حسب طريقة جزيئية
تقارن بني نُسخ الحمض النووي ( )mRNAيف الجني  PCA3وعدد
نُسخ الحمض النووي ( )mRNAالخاص بـ  .PSAتكون النتائج عىل
شكل مؤرش  PCA3وهي تشكّل وسيلة مساعدة للتحديد إذا كانت
هناك حاجة ألخذ عينة مرة أخرى من الربوستات عندما ال يُشخّص ورم
رسطاين يف الع ّينة األوىل.
يف السنوات األخرية ،طُ ّو َر عدد من الفحوص الجينية امل ُستخدمة قليال
أو أنها يف مرحلة التجربة ،وقد تُستخدم للعثور عىل الرجال املع ّرضني
لخطر عال لإلصابة باملرض.
مسح باملوجات فوق الصوتية عرب املستقيم :يُدخَل أنبوب
صغري يحتوي عىل مجس يبث موجات صوتية إىل
املستقيم .تظهر هذه املوجات عرب شاشة وتعرض
ُغ َّدة الربوستات .يق ّدم فحص املوجات فوق
الصوتية صورة عن الربوستات ويتيح
للطبيب رؤية مناطق غري سليمة يف
ال ُغ َّدة .ال يشكّل هذا الفحص أملا،
وهو يستغرق نحو نصف ساعة .ال
يُنجز الفحص للكشف املبكّر عن
رسطان الربوستات ،بل لتوجيه
إبرة الخزعة أو ألسباب خاصة
أخرى.
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من املتبع اليوم لدى املرىض الذين هناك شك نتيجة فحص املستقيم
أو فحص دم  PSAبأنهم يعانون من رسطان الربوستات ،أن يُوىص
لهم بإجراء فحص  MRIوهو فحص تصوير بالرنني املغناطييس
للربوستات قبل إنجاز ع ّينة للمصادقة عىل التشخيص .صحيح حتى
عام  ،2017هذا الفحص ليس إلزاميا ،وليس مض ّمنا يف سلة خدمات
الصحة اإلرسائيلية بهدف التشخيص.
أخذ عينة :ال يتم تشخيص رسطان الربوستات استنادا إىل فحص
املستقيم و/أو مستوى  PSAيف الدم .يساعد هذان الفحصان عىل
اتخاذ القرار فيام إذا هناك حاجة إلنجاز عيّنة من الربوستات .غالبا،
تُنجز الع ّينة وهي عبارة عن أخذ قطعة صغرية من النسيج من خالل
إدخال إبرة خاصة صغرية القطر إىل الربوستات عرب املستقيم وتتم
هذه الخطوة باستخدام األلرتاساوند للتوجيه بعد أن يُدخَل عرب
املستقيم .غالبا ،تؤخذ نحو  12عيّنة يف الفحص ذاته .تُجرى العيّنات
رسيعا ،ويبلّغ معظم الرجال عن عدم ارتياح طفيف فقط .ميكن
إنجاز الع ّينات بتخدير موضعي بهدف التخفيف من األمل أثناء إنجاز
الفحص .يفحص خبري الباثولوجيا قطع النسيج عرب املجهر ويُح ِدد
إذا كانت مصابة برسطان الربوستات استنادا إىل نتائج الفحص
الهستولوجي لألنسجة املأخوذة أثناء الع ّينة.
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هل هناك أهمية لالكتشاف املبكّر
لرسطان الربوستات؟

يف معظم أنواع رسطان الربوستات تكون احتامالت العالج الناجع،
وخفض نسب الوفاة أفضل عند التشخيص املبكّر ،وذلك قبل أن ينترش
الرسطان إىل األعضاء األخرى وقبل أن تظهر أعراض تشري إىل انتشاره.
أدت هذه الحقائق إىل تطوير طرق الكشف املبكّر عن الرسطان .وفق
أبحاث كثرية وواسعة أجريت حول رسطان الربوستات ،ليس واضحا
بعد إذا كان الكشف املبكّر قد يُقلل الوفاة نتيجة املرض .مع ذلك،
تشري اإلحصائيات إىل انخفاض نسب الوفاة بسبب املرض.
رسطان الربوستات هو ورم يتط ّور ببطء .هناك مرىض تلقوا عالجا
وعاشوا لسنوات طويلة ،وهناك أيضا مرىض تلقوا عالجا طبيا لرسطان
الربوستات وتعافوا منه كليا ،يف املقابل ،مل يستجب عدد قليل من
املرىض للعالج.

متى يجب إنجاز الفحوص لالكتشاف
امل ُبكّر لرسطان الربوستات؟

ال تتضمن توصيات وزارة الصحة اإلرسائيلية التي تتامىش مع توصيات
الدول األخرى ،إجراء فحوص مسح للتشخيص املبكّر لرسطان
الربوستات لكل الرجال.
ليس هناك إجامع بني أطباء املسالك البولية يف الواليات املتحدة،
اتحاد أطباء املسالك البولية ،واالتحاد اإلرسائييل للمسالك البولية فيام
يتعلق بالتوصيات إلجراء فحوص للكشف املبكّر ،ولكن تويص هذه
الجهات الثالث بإجراء فحص  PSAوفحص املستقيم مرة يف السنة
لكل الرجال يف سن  55-50حتى  75-70عاما بعد إجراء محادثة
توضيحية مالمئة والحصول عىل موافقة املريض أو لكل رجل بدءا من
سن  40عاما لديه خطر عال (لديه تاريخ عائيل بعد أن أصيب أحد
أقربائه ،مثل :والده ،أخيه ،ابنه برسطان الربوستات قبل سن  70عاما).
كام ُذكِر آنفا ،مل تت َنب جهات خبرية أخرى يف إرسائيل والدول األوروبية
هذه التوصيات ألن الكثري من الخرباء يعتقدون أنه ما زال هناك
نقص يف املعطيات الدقيقة التي تشري إىل الفائدة الناتجة عن اتباع
هذه التوصيات.
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فحص دم PSA-

 - )Prostate Specific Antigen) PSAهو بروتني يشكّل جزءا
طبيعيا يف السائل املنوي ويُنتَج يف خاليا ُغ َّدة الربوستات .يحافظ
 PSAعىل أن تظل الحيوانات املنوية ومك ّوناتها املختلفة سائلة .تُفرز
كميات صغرية من  PSAإىل الدورة الدموية أيضا ،لهذا ميكن قياس
مستويات هذا الربوتني يف فحص دم بسيط .حتى اآلن ليس معروفا
عن أي نشاط لـ  PSAخارج السائل املنوي .يجدر التذكّر أن PSA
يُفرز لدى كل الرجال ويف كل الحاالت ،حتى عندما ال يعانون من
تضخم الربوستات .لهذا ال يشكّل مستوى عا ٍل من  PSAمشكلة أو
عالمة تتطلب عالجا بالرضورة.
مع ذلك ،قد يشري مستوى عا ٍل من  PSAإىل مشكلة محتملة يف ُغ َّدة
الربوستات ،تتطلب اهتامما طبيا .كام ذُكر آنفا ،إن فحص  PSAما
زال غري دقيق إىل حد ٍ
كاف لتشخيص خاليا رسطانية يف الربوستات
بشكل مؤكد .عىل أية حال ،يشكّل هذا الفحص وسيلة هامة تساعد
عىل تشخيص الربوستات ،ال سيام عند دمجها مع فحص املستقيم.
إن القرار إلنجاز فحص دم يجب أن يؤخذ استنادا إىل قرار الطبيب
يتعي عىل الطبيب أن يوضّ ح للمريض أهمية
وبعد استشارة املريضّ .
الفحص ونتائجه املحتملة.
غالبا ،تؤخذ ع ّينة الدم من الذراع وتُنقل إىل املخترب ملعرفة مستوى
 .PSAتُقاس مستويات  PSAبوحدات نانوجرام /مليلرت .وميكن
ِ
ميكنك
الحصول عىل اإلجابة خالل يومني غالبا .بعد الحصول عليها،
التح ّدث مع الطبيب حول النتيجة.
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ما هو فحص امل ُستضد الربوستايت
النوعي ( )PSAالسليم؟
اإلجابة عن هذا السؤال معقّدة قليال .عند تقييم نتائج فحص الدم
يجب األخذ بعني االعتبار عددا من العوامل ،مثل :الجيل ،حجم
الربوستات ،األعراض ،وق ّيم  PSAالسابقة .غالبا ،من املعمول به
اعتبار "املجال السليم" لق ّيم  PSAبني  0حتى  4نانوجرام /مليلرت.
من املهم املعرفة أن هناك مجاالت مستويات مختلفة بني املختربات
املختلفة ويجدر معرفتها.
إذا كانت قيمة  PSAمرتفعة قد يشري هذا إىل وجود ورم رسطاين يف
الربوستات ،ولكن من املهم معرفة أن ورم الربوستات الحميد يؤدي
أيضا إىل ارتفاع مستويات  .PSAهناك الكثري من الرجال الذين
لديهم ق ّيم  PSAأعىل من  4نانوجرام /مليلرت ولكنهم ال يعانون من
الرسطان ،أو أي مرض آخر يف الربوستات .يف املقابل ،ال تُلغي الق ّيم
التي تكون أقل من  4نانوجرام /مليلرت وجود ورم يف الربوستات.
لهذا ،ميكن القول غالبا ،إنه عندما تكون ق ّيم  PSAأعىل من املع ّدل
وفق ما يحدده املخترب (مثال 4 ،نانوجرام /مليلرت) ،يجب إجراء
فحوص أخرى.
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تشكّل هذه الحقائق
صعوبة عند استخدام
 PSAكعالمة لالكتشاف
املبكّر لرسطان الربوستات.
إضافة إىل ذلك ،عمليا ،من بني
إجاميل الرجال الذين يعانون
من ورم حميد يف الربوستات ،نجد
لدى حتى نصفهم مستويات
عالية من  PSAوترتاوح غالبا بني
 4حتى  10نانوجرام /مليلرت.
من جهة أخرى ،نجد لدى نحو ثلث املرىض الذين يعانون من
املرحلة املتق ّدمة من رسطان الربوستات مستويات  PSAتكون أقل
من  4نانوجرام /مليلرت .يف حال ُعرث عىل مستويات  PSAترتاوح بني
 4حتى  10نانوجرام /مليلرت ،فإن فحص " PSAالحر" قد يساعد عىل
التشخيص ومعرفة إذا كان اإلنسان يعاين من الرسطان.
يُقاس يف هذا الفحص إجاميل الربوتني الحر يف الدم .تساعد النسبة بني
 PSAالحر وإجاميل  PSAعىل اتخاذ قرار إذا كان الحديث يجري عن
ورم رسطاين أم ال .عندما يكون مستوى  PSAأعىل من  0.75نانوجرام
/مليلرت ،يُويص جزء من األطباء بإنجاز ع ّينة من الربوستات.
ما الذي يؤدي إىل ارتفاع PSA؟
مع التق ّدم يف العمر يرتفع مستوى  PSAيف الدم .قد ترتفع نسبته
نتيجة أية عملية تؤدي إىل كرثة الخاليا التي تُنتج  ،PSAمثال ،ورم يف
الربوستات ،ولكن السبب األكرث انتشارا الذي يؤدي إىل ارتفاع هذه
القيم هو ورم حميد يف ُغ َّدة الربوستات.
هناك عوامل إضافية وهي التهاب الربوستات ،عالجات مع ّينة (مثال،
عينة من الربوستات ،أو تنظري املثانة) ،واألدوية (انظر الحقا) .قد
تزيد العالقات الجنسية من مستوى  ،PSAلهذا يجب إنجاز الفحص
بعد  24حتى  48ساعة عىل األقل من مامرسة العالقة الجنسية.
من املرجح االفرتاض أن فحص املستقيم أو إدخال قثطار إىل املثانة
-14-
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البولية ال يؤديان إىل ارتفاع ق ّيم  .PSAإن تضخم حجم الربوستات
بشكل طبيعيي ،وكذلك إنتاج  PSAذاته ،يتعلقان بهرمون ذكري
يُدعى تستوستريون .لهذا ،مبدئيا ،يؤدي كل عالج لخفض مستوى
التستوستريون إىل خفض مستوى  PSAيف الدم أيضا.
ماذا تعني النتائج العملية لـ PSA؟
ما زال معظم املختربات يتعامل اليوم مع  PSAذي قيمة  4نانوجرام /
مليلرت بصفته القيمة العليا السليمة ،ولكن اليوم يُعتقد أن القيمة 2.5
نانوجرام /مليلرت هي قيمة ُعليا مرتفعة ،عىل األقل لدى الرجال الصغار
يف العمر نسبيا .إذا كانت قيّم  PSAأقل من القيمة السليمة املتبعة
حاليا ،وكان فحص املستقيم سليام ،فال داعي إلجراء فحوص أخرى غالبا.
يُويص األطباء الذين يشجعون عىل إجراء فحوص دورية يف هذه املرحلة
بإجراء فحص املستقيم وفحص  PSAمرة يف السنة .إذا كانت قيمة
 PSAأكرث من  4نانوجرام /مليلرت؛ ق ّيم  PSAأعىل من املتوقع يف سن
املفحوص ،ظهر ارتفاع يف مستوى  PSAأكرث من  0.75نانوجرام /مليلرت
يف السنة ،أو إذا اتضح يف فحص املستقيم أن هناك أية كتلة مشتبه بها
يف الربوستات عندها يُويص الخرباء بإنجاز فحوص مك ّملة ،مثل :فحص
دم إضايف ،فحص بول ،فحص  ،MRIمتابعة مراقبة مكثّفة لق ّيم  ،PSAأو
إجراء ع ّينة من الربوستات.
من املهم التذكّر أن املتابعة طويلة األمد هامة جدا ،ال سيام إذا ُوجِدت
كتلة مشتبه بها يف فحص املستقيم أو إذا كانت ق ّيم  PSAأعىل من
املعتاد .إذا أوىص الطبيب بإنجاز فحوص إضافية ،أو إجراء فحص PSA
ثانية ،من املهم إنجاز هذه الفحوص من أجل التشخيص .املرىض الذين
خضعوا لفحص العيّنة ،ولكن اتضح أنهم ال يعانون من الرسطان ،ما زال
من املهم أن يتابعوا إجراء الفحوص ،مبا يف ذلك فحص دم  ،PSAألن
معظم الع ّينات تُجرى عن طريق الصدفة .وإذا أشارت الع ّينة إىل وجود
رسطان ،ميكن معالجة هذا املرض عندما يُجرى التشخيص مب ّكرا.
ال تظهر عالمات أو أعراض خاصة أثناء رسطان الربوستات يف املرحلة
املبكّرة ،لهذا قد تكون فحوص  PSAالدورية وفحص املستقيم هامة.
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وص له بإجراء فحص أويل لـ PSA؟
َ
من يُ
َ
قد يُويص الطبيب بإجراء فحص  PSAلسبب واحد أو أكرث من األسباب
التالية:
• إذا كان الرجال يف سن  50-45ومع ّرضني لخطر عا ٍل .هناك من يُويص
بإجراء الفحص للرجال يف سن  40عاما إذا كانوا مع ّرضني لخطر عا ٍل.
• إذا ك ُِشفت كتلة مشتبه بها أثناء فحص املستقيم.
• إذا ظهرت اضطرابات أثناء التب ّول ،قد تشري إىل مشكلة محتملة يف
الربوستات.
•إذا كان الرجال معنيني بإجراء فحص  PSAوهم يف سن  50حتى
 75-70عاما ،ف ُيوىص بأن يتلقوا رشحا من الطبيب حول إيجابيات
الفحص وسلبياته ،وأن يقرروا بعد ذلك إذا كانوا معنيني بإجراء
الفحص.
وص بإجراء فحص PSA؟
َ
هل يُ
قبل اتخاذ قرار بشأن إجراء فحص  PSAللمرة األوىل ،من املهم أن
يقرر الرجال أنهم معنيون بتلقي عالج يف حال تشخيص رسطان
الربوستات .إذا قرروا بعد استشارة الطبيب وتلقي معلومات
مالمئة أن أفضليات التشخيص والعالج تتف ّوق عىل سلبيات العالج
وأعراضه الجانبية ،ف ُيستحسن إجراء الفحص .ت ُويص طريقة مبتكرة
جديدة ُعرِضت مؤخرا بإجراء فحص  PSAيف سن  40حتى 45
عاما ملرة واحدة ،لتقييم الخطر املتوقع لتط ّور املرض يف السنوات
القادمة ( 10حتى  25عاما) ووفقا لذلك ميكن التخطيط إلجراء
فحوص  PSAيف املستقبل.
مبا أنه ما زال هناك جدل بني األطباء حول أهمية هذا الفحص
وأهمية االكتشاف املبكّر لرسطان
الربوستات ،فيعود القرار إلجراء
الفحص إىل املريض.
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ما هي وترية إجراء فحص مستوى PSA؟
إذا كان فحص املستقيم وقيم  PSAسلي َمني ،يُويص معظم الخرباء
بإجراء الفحص مرة أخرى بعد مرور سنة عىل األقل .ولكن إذا
كان مستوى  PSAمرتفع ،وكانت الفحوص األخرى سليمة ،فمن
املحتمل أن يُويص الطبيب بإجراء متابعة  PSAيف أحيان قريبة أكرث
أو أن يُويص بإجراء فحص  PSAعىل فرتات أبعد نسبيا.

معلومات لألشخاص الذين يتلقون
أقراصا لعالج تضخم الربوستات

إن دواء فيناسرتايد ( Finastrideكيور برو®*)®Pro-Cure-
أو دوتاسترييد ( Dutasteride-ديودارت®*)®Duodart-
مع ّدان لعالج األعراض الناتجة عن تضخم الربوستات الحميد.
مبا أن هذين الدواءين يخفضان مستوى املواد الناتجة عن تفكيك
التستوستريون يف الربوستات ،فإن مستوى  PSAينخفض أيضا .يصل
مع ّدل انخفاض قيّم  PSAإىل نحو  50%من القيمة التي كانت قبل
بدء العالج الدوايئ .يطرأ انخفاض مامثل عىل ق ّيم  PSAأيضا لدى
مرىض رسطان الربوستات .لهذا ،ال تتطرق الق ّيم السليم املذكورة يف
هذه الكراسة إىل األشخاص الذين يتناولون األدوية التي قد تؤثر يف
مستوى  .PSAيقرر الطبيب امل ُعالج إذا كانت هناك حاجة إىل إجراء
متابعة ،أخذ عينة ،أو تلقي عالج إضايف وفق وترية التغيريات التي
تطرأ عىل  PSAخالل فرتة طويلة.
* أو أدوية تتضمن مواد فعالة شبيهة ذات أسامء تجارية أخرى.
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معلومات للرجال مرىض رسطان الربوستات

ميكن العثور عىل معلومات للرجال مرىض رسطان الربوستات
يف كراسة "معرفة املزيد عن رسطان الربوستات" التابعة لجمعية
مفصلة حول
مكافحة الرسطان .تتضمن الكراسة معلومات
ّ
التشخيص ،طرق املتابعة املختلفة ،والعالجات .ميكن الحصول
عليها مجانا ،مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية
مكافحة الرسطان عىل هاتف ،1-800-36-36-55 :أو قراءتها يف
موقع اإلنرتنت التابع للجمعيةwww.cancer.org.il :
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لإلجامل:

• هناك تشابه بني أعراض تضخم الربوستات الحميد والخبيث .قد
تزداد قيمة  PSAيف الدم يف كلتا الحالتني.

•  PSAهو بروتني تنتجه الربوستات وميكن قياس مستواه بواسطة
فحص دم بسيط .يهدف فحص  PSAوفحص املستقيم إىل العثور
عىل الرجال الذين قد يكونون مصابني برسطان الربوستات ،ولكن
يُجرى تشخيصه وفق نتائج الع ّينة فقط.
• ال تكون قيمة  PSAثابتة دامئا .هناك عدة عوامل تؤثر يف تقييم
نتائج هذا الفحص ،مثل :الجيل ،حجم الربوستات ،األعراض ،وقيّم
 PSAالسابقة .كذلك ،ميكن أن تؤثر أدوية ونشاطات معيّنة يف
مستوى  PSAيف الدم بشكل اصطناعي.
• مل يُجب الخرباء بشكل قاطع عن السؤال هل هناك حاجة إلجراء
فحوص مسح لالكتشاف املبكّر لكل الرجال األصحاء  -فحص
املستقيم وفحص  PSAيف الدم يف نقاط زمنية ثابتة .وفق توصيات
وزارة الصحة اإلرسائيلية ،ليست هناك حاجة إلجراء فحوص مسح
لرسطان الربوستات .تُويص جهات خبرية أخرى ،مثل :اتحاد طب
املسالك البولية اإلرسائييل ،بإنجاز الفحوص لكل رجل معني بذلك
بدءا من سن  50عاما وحتى  75عاما تقريبا ،وللرجال يف سن 40
عاما املع ّرضني لخطر عا ٍل بعد تقديم رشح لهم حول إيجابيات
الفحص وسلبياته.
• ال يدل معظم املشاكل الناجمة عن تضخم الربوستات عىل تط ّور
الرسطان ،وميكن عالج أغلبيتها بنجاح .لذلك يجب التو ُّجه إىل
الطبيب إلجراء التشخيص.
• يف حال شُ خّص رسطان الربوستات ،ميكن أن يقرر الرجال والطبيب
ما هي الخطوات التالية :عالج فوري ،متابعة مكثّفة أو غري مكثّفة
يف املرحلة األوىل.
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مجموعة املساعدة ،املعلومات ،والدعم،
الخاصة بجمعية مكافحة الرسطان
تُدير الجمع ّية مجموعة معلومات ودعم واسعة م ّجانًا للمرىض ،املتعافني،
وأفراد عائالتهم.
• مركز املعلومات الهاتفية "تيليميداع" 1-800-36-36-55
• مركز املعلومات 03-5721608 :أو info@cancer.org.il
• هناك منتديات عىل اإلنرتنت حول الرسطان ومنتديات أخرى للمرىض،
املتعافني ،وأفراد عائالتهم ،ومعلومات واسعة وموثوقة بإدارة خرية
االختصاص ّيني يف موقع جمعية مكافحة الرسطانwww.cancer.org.il :
أيام دراسية ملرىض الرسطان وعائالتهم
ينظم قسم إعادة التأهيل والرفاه أيا ًما دراسية كثرية حول تشكيلة من
املواضيع ذات الصلة بأمراض الرسطان وتأثرياتها ،مثال :طرق العالج ،األعراض
الجانبية ،وجوانب مختلفة ملواجهة املريض وأفراد عائلته للمرض .ميكن
االطالع عىل معلومات حول األيام الدراسية يف اإلنرتنت ،يف صفحة الجمعية
يف الفيس بوك ،والصحافة املكتوبة ،كام يتم إجراء تسجيل صويت للمحارضات
وتحميلها عىل موقع اإلنرتنت التابع للجمعية .إضافة إىل ذلك ،ميكن التو ُّجه
إىل قسم إعادة التأهيل والرفاه يف جمع ّية مكافحة الرسطان ،الذي ينظم
أياما دراسية عىل مدار السنة ،عىل هاتف 03-5721678 :أو عرب الربيد
اإللكرتوين.shikum@cancer.org.il :
مجموعات الدعم
تدير جمعية مكافحة الرسطان مجموعات دعم ملرىض الرسطان
وعائالتهم ،يت ّم تشكيلها وفق الطلب والحاجة .يقوم اختصاصيون
(عاملون اجتامعيون ،اختصاصيون نفسيون ،وممرضات) مؤهلون بتوجيه
املجموعات .تعمل املجموعات يف إطار فروع الجمعية يف مختلف أنحاء
البالد ويف مراكز الدعم .ملزيد من املعلومات واالنضامم ،ميكن التو ُّجه إىل
قسم إعادة التأهيل والرفاه يف الجمعية ،عىل هاتف،03-5721678 :
الربيد اإللكرتوين.shikum@cancer.org.il :
خدمة مالءمة متط ّوع للمريض
ميكن االتصال مبتطوع عاىن و /أو يعاين من رسطان الربوستات ،بعد املالءمة
بينه وبني املريض من ناحية العمر ،واللغة قدر اإلمكان .ملزيد من املعلومات
واالنضامم ،ميكن التو ُّجه إىل قسم إعادة التأهيل والرفاه يف الجمعية ،عىل
هاتف ،03-5721678 :الربيد اإللكرتوين.shikum@cancer.org.il :
-20-

رسطان الربوستات  /الوقاية والتشخيص

مراكز النشاطات والدعم "أقوياء م ًعا"
التابعة لجمعية مكافحة الرسطان

TM

تشكّل مراكز الدعم "أقوياء م ًعا" التابعة لجمعية مكافحة الرسطان بيتًا يف
املجتمع املحيل للمرىض ،املتعافني ،وأفراد عائالتهم .تعمل املراكز يف غفعتاييم،
القدس ،حيفا ،العفولة ،برئ السبع ،وفروع الجمعية يف أنحاء البالد ،وتق ّدم
تشكيلة من نشاطات الدعم ،املعلومات ،اإلثراء ،واالستجامم ،التي تساعد عىل
مواجهة املرض الشخصية والنفسية .املراكز مع ّدة أيضً ا للمرىض الذين أنهوا
العالج النشط ،ولكنهم ما زالوا يحتاجون إىل الدعم والتأهيل .تُقدَّم جميع
اللقاءات للمرىض وأبناء عائالتهم مجانًا .للحصول عىل تفاصيل إضافية ميكن
التو ُّجه إىل قسم إعادة التأهيل والرفاه ،عىل هاتف 03-5721670 :أو عرب
الربيد اإللكرتوين.hazakim.giva@cancer.org.il :

املفصلة حول نشاطات مراكز الدعم "أقوياء معا"
املعلومات ّ
متوفرة عىل موقع اإلنرتنت التابع للجمعية:
.www.cancer.org.il

TM

"املظهر الحسن والشعور األحسن"® عىل اسم فرنسيس روبينسون

تُ ثّل جمعية مكافحة الرسطان يف إرسائيل وت ُنفّذ مرشوع "املظهر الحسن
والشعور األحسن"® .وتهت ّم يف إطار املرشوع أخصائيات التجميل ،املكياج،
وتصفيف الشعر ،تط ّو ًعا مبرىض الرسطان يف معاهد طب األورام ،يف فروع
جمعية مكافحة الرسطان ،يف املجتمع املحيل ،ويف ال ُن ُزل املنزيل .يحصل
متلقو العالج عىل عالج تجمييل وإرشاد حول كيفية العناية بوجههم
وشعرهم أو مالءمة ترسيحة الشعر بهدف تحسني شعورهم .إضافة إىل
ذلك ،يهتم مصففو الشعر املتط ّوعون بالشعر املستعار ويالمئونه ملتلقي
العالج .يف حاالت كثرية ،يُعطى الشعر املستعار م ّجانًا.
يعمل يف بيت ماطي ،مقر جمعية مكافحة الرسطان يف غفعتاييم ،مركز
عناية وإعارة شعر ُمستعار م ّجانًا .ملزيد من املعلومات ،ميكن التو ُّجه
عرب هاتف ،03-5721618 :الربيد اإللكرتوين:
.lookgood@cancer.org.il

"خطوات نحو جودة حياة"®

يهدف هذا املرشوع إىل تعريض مرىض الرسطان ملزايا النشاط الجسامين
الصحية ،تشجيعهم عىل دمج نشاط مخطط ومربمج ضمن روتني حياتهم،
وتقديم استشارة ومرافقة مهنية للمرىض الذين يختارون تبني املرشوع
واالنخراط فيه .يُعقَد املرشوع يف مراكز طبية يف أنحاء البالد ،بإرشاد
جامعي يُق ّدمه خرباء مبجاالت الرتبية البدنية والعالج الطبيعي.
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للحصول عىل املزيد من املعلومات ،ميكن التو ُّجه عىل هاتف:
 ،03-5721618الربيد اإللكرتوين.silvia_a@cancer.org.il :

"التعايف نحو حياة صحية"®

ورشة عمل خاصة تهدف إىل مرافقة املتعافني من الرسطان يف املواجهة
ما بعد املرض ،تحسني جودة حياتهم ،إرشادهم حول الحياة الصحية،
وتشجيعهم عىل العودة إىل منط الحياة الشخيص واملجتمعي الف ّعال.
تُجـرى الورشـة يف مراكـز الدعـم التابعـة لجمعيـة مكافحـة الرسطـان ،يف
فـروع الجمع ّيـة ،واملراكـز الطبية .تُجـرى اللقاءات بتوجيه وإرشـاد خرباء
مبجـال علـم األورام النفسي ،ويق ّدمهـا عاملـون اجتامعيـون ،ممرضـات،
خبراء بالعلاج الوظيفـي ،اختصاصيـو التغذيـة ،وغريهـم .ملزيـد مـن
املعلومـات واالنضمام ،ميكـن التو ُّجـه عىل هاتـف رقـم،03-5721678 :
الربيـد اإللكتروين.shikum@cancer.org.il :

خدمة إرشاد الوالدين عندما يعاين أحدهام من الرسطان

عندما يكون أحد الوالدين (أو الجدات أو األجداد) مريضا بالرسطان
تجتاز العائلة بأكملها ،مبا يف ذلك األوالد ،فرتة طويلة وصعبة من
املواجهة .أحيانا ،بهدف الحفاظ عىل األوالد ،يختار الوالدون إخفاء
املعلومات ،القلق ،والصعوبات .للتخفيف عن الوالدين يف هذه الفرتة
ومساعدتهام ،بواسطة املعلومات والوسائل العملية ،تُشغّل جمعية
مكافحة الرسطان خدمة إرشاد ومساعدة ملواجهة األسئلة مثل كيف
ميكنني إبالغ أوالدي ،كيف ميكنني يف فرتة العالجات التغلّب عىل حاالت
الضائقة واملرض ،وغريها .تُقدَّ م الخدمة يف قسم إعادة التأهيل والرفاه،
عىل هاتف ،03-5721614/647 :الربيد اإللكرتوين:
.orit-spira@cancer.org.il danar@cancer.org.il

استشارة جنسية

ت ُق ّدم جمعية مكافحة الرسطان استشارة يف مجال النظرة الذاتية
والجنسانية للمرىض من كافة األعامر .تشمل الخدمات معلومات
حول تأثريات مرض الرسطان عىل الحياة الجنسية ،استشارة بخصوص
إمكانيات العالج وتأهيل األداء الجنيس ،وكذلك اإلحالة إىل اختصاصيني
آخرين.
ٌ
تُقدِّ م الخدمة م ّجانًا ممرضة ومستشارة جنسانية يف جمعية مكافحة
الرسطان ،ميكن االتصال عىل هاتف رقم،03-5721618 :
الربيد اإللكرتوين.lenak@cancer.org.il :
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استشارة رضيبية قُطر ّية

تتوفر خدمة االستشارة الرضيبية يف فروع جمعية مكافحة الرسطان
بالتعاون مع نقابة املستشارين الرضيبيني يف إرسائيل .وهي ت ُق َّدم
للمرىض الذين حددت لهم اللجنة الطبية التابعة ملؤسسة التأمني الوطني
نسبة العجز فيام يتعلق بالشؤون الرضيبية املتعلقة باملرض فقط .تُقدّ م
االستشارة مجانا وتطوعيا ،بتنسيق موعد شخيص أو هاتفي.
قسم إعادة التأهيل والرفاه ،شارع رفيفيم  ،7غفعتاييم.
هاتف.03-5721670 :
فرع حيفا ،بيت روزنفلد ،شارع روزنفلد  ،25بات غاليم.
هاتف.04-8511715/7 :
فرع نتانيا ،شارع رميز  ،16هاتف.09-8344268 :

ال ّن ُزل ملرىض الرسطان عىل اسم السري تشارلز كلور يف غفعتاييم

أقامت جمعية مكافحة الرسطان ال ُن ُزل عىل اسم تشارلز كلور يف
غفعتاييم ،لتقديم العالج الداعم ملرىض الرسطان الذين يسكنون يف
مناطق نائية ويتلقون عالجا يف املستشفيات الواقعة يف مركز البالد.
يستقبل املركز مرىض من كل صناديق املرىض وتديره جمعية مكافحة
الرسطان .تتم اإلحالة إىل املركز من قبل الطاقم الطبي – التمرييض يف
معاهد عالج األورام.
ملزيد من املعلومات ،ميكن التو ُّجه إىل طاقم ال ُن ُزل عرب الهاتف:
 ،03-5721623/4/7فاكس 03-7313812 :أو
الربيد اإللكرتوين.maon-clore@cancer.org.il :

تُقدّ م كل نشاطات الجمعية القطرية،
ومجموعات ومراكز الدعم – مجانا.
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للحصول عىل معلومات إضاف ّية وموا ّد توضيحية
حول أمراض الرسطان ،وطرق الوقاية منها م ّجانًا
 -توجهوا إىل جمعية مكافحة الرسطان:

ستوديو بيلت

"تيليميداع"® باللغة العربية1-800-36-36-55 :
"تيليميداع" ® باللغة العربية1-800-599-995 :
"تيليميداع"® باللغة الروسية1-800-34-33-44 :
telemeyda@cancer.org.il

للحصول عىل خدمات معلومات متقدّ مة:
مركز املعلومات03-5721608 :
info@cancer.org.il

النفيس األو ّيل:
للدعم
ّ

"تيليتميخاه"®1-800-200-444 :

زوروا موقعنا
عىل اإلنرتنت:

www.cancer.org.il

للتربُّعات*1-800-35-46-46 :
قسم التوعية واإلرشاد ،جمعية مكافحة الرسطان،
هاتف ،03-5719577 :فاكسinfo@cancer.org.il 03-7322780 :
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